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A bajnokság célja:  
Az állami erdőgazdálkodási részvénytársaságok szakemberei számára a fegyver, mint 
munkaeszköz minél vadásziasabb, etikusabb és biztonságosabb használatának gyakorlása, a 
hivatásos vadászok lőtudásának fejlesztése. A lősport népszerűsítése, a vadászkultúra 
ápolása.. Az erdész-, vadászbarátságok elmélyítése és versenyzési lehetőség biztosítása. A 
bajnokság célja továbbá a Magyar Korongvadász Szövetség (MKVSZ) és a Nemzetközi 
Korongvadász Szövetség (FITASC) által szervezett „kombinált vadászlövészet” diszciplínára 
versenyzők toborzása és felkészítése.   
 
A bajnokság résztvevői: 
A bajnokságban nevezhet és indulhat minden olyan természetes személy, aki a 
fegyverhasználati előírásoknak megfelel és igazoltan valamely erdészeti részvénytársaság, 
erdészeti közép- vagy felsőoktatási intézmény, erdészeti vagy vadászati szakigazgatási szerv, 
ERTI dolgozója (fizikai vagy alkalmazotti állományban) vagy tanulója, illetve nyugdíjasa.  
Csapatokat - amelyeket minden versenyen 4 fő alkot - egy egység dolgozói, tanulói, tanárai 
alkothatnak. 
 
 
A bajnokság ideje: 
A bajnokság kezdete előtt minden rendezővel egyeztetve egy versenynaptár kerül kiírásra. Az 
egyes versenyek pontos idejéről, versenyszámairól a Rendezők egy Versenykiírásban 
küldenek értesítést a verseny előtt két héttel. A bajnokság idénye április 1-től augusztus 31-
ig tart. A versenyek lehetőség szerint pénteki napokon kerülnek megrendezésre.                                    
 
 
A bajnokság versenyszámainak összetétele:  
A bajnokság egyes versenyei nem szükségszerűen egyformák. Minden rendező a saját 
pályáján hivatalosan megrendezhető versenyszámokból állítja össze versenyét. Azonos 
versenyen a különböző versenyszámok azonos pontszámmal kell, hogy bírjanak. Praktikusan 
minden versenyszám 100 pontot ér, 10 lövéses golyós szám esetén köregység x 1pont, 25 
korong esetén korong x 4pont, stb.. Kívánatos legalább 4 pályát berendezni a zökkenőmentes 
lebonyolítás érdekében. 
A lőtéri „specialitások” megtartása érdekében minden rendezőnek lehetősége van legfeljebb 
egy olyan versenyszám kiírására, amely nem szerepel a lenti kiírásban. 
A rendezhető versenyszámok, az azonos edzési feltételek és a nemzetközi mezőnyhöz való 
felzárkózás érdekében a következők: 
 
 
 



 
 
 
Sörétes számok: 

- vadásztrap 
- vadászskeet 
- korongvadászat 
- gyorsított korongvadászat 
- toronykakas 

 
Használható fegyver, lőszer: 

Max. 12/76 kaliber, 2,0-2,5 mm sörétátmérő, max. 28 g töltettömeg. 
 
Kisgolyós versenyszámok: 

- a nemzetközi korongvadász szövetség által rendszeresített lőlap ½ arányú változatára 
(őz, zerge, vaddisznó, róka) vagy standard 4A kispuska lőlapra történő lövés, 
különböző testhelyzetekből. A lőpozíciók: szabad kéz, egy vagy többlábú lőbotról, 
földbe ásott oszlop mellől vagy fekve. A lőbotot minden esetben a verseny szerevezője 
biztosítja. A versenyen saját lőbot használható amennyiben azonos műszaki 
paraméterekkel bír, mint a rendező által biztosított. 

- futóvad, gyors vagy lassú, ISSF vagy FITASC szabvány lőlapra. 
 
Célközép használata a költségcsökkentés érdekében megengedett. 
A kisgolyós versenyszámoknál a lőtávolság minden esetben 50m. 
 

Használható fegyver, lőszer: 
.22 Long Rifle kaliberű fegyver, céltávcsővel szerelve. 

 
Nagygolyós versenyszámok:  

- a nemzetközi korongvadász szövetség által rendszeresített lőlap lőtávolságnak 
megfelelő arányú változatára (őz, zerge, vaddisznó, róka) történő lövés, különböző 
testhelyzetekből. A lőpozíciók: szabad kéz, egy vagy többlábú lőbotról, földbe ásott 
oszlop mellől vagy fekve. A lőbotot minden esetben a verseny szerevezője biztosítja. 
A versenyen saját lőbot használható amennyiben azonos műszaki paraméterekkel bír, 
mint a rendező által biztosított. 

- futóvad, gyors vagy lassú, ISSF vagy FITASC szabvány lőlapra. 
A lőtávolság 50-300m között szabadon választható, figyelembe véve a nemzetközi 
versenyeken bevett standard 100 m-es lőtávolságot állócél, 50 m-es lőtávolságot futócél 
esetén. 
200 m vagy a feletti lőtávolság esetén a rendező szabadon dönt a testhelyzetről és a 
támasztékról. 
Célközép használata a költségcsökkentés érdekében megengedett. 
 

Használható fegyver, lőszer: 
Min. .222 Remington kaliberű fegyver, céltávcsővel szerelve. 

  
 
A bajnokság értékelése, díjazása: 
Minden versenyen az egyéni- és csapatverseny is pontozásra kerül. Az első 15 egyéni 
versenyző 17-15-13-12-11-…-1 pontot, míg az első 10 csapat 20-18-16-14-….2  pontot kap. 



A Bajnokság végeredményébe az adott évben megrendezésre kerülő versenyek 50%-a +1 
versenyen (pl.: 8 verseny esetén 4+1=5) szerzett pontok összessége számít. A több versenyen 
induló versenyzők/csapatok esetében a legrosszabb eredmények kerülnek törlésre. Ha a 
Bajnokság végén pontegyenlőség van, akkor mind egyéniben, mind csapatban, a 
korongszámokban elért eredmény összege dönt, azonos versenyeket alapul véve. 
Minden versenyen a rendező az első három egyéni versenyzőt és csapatot köteles díjazni 
éremmel és kupával. A további helyezettek esetleges jutalmazásáról a verseny rendezője dönt.   
A Bajnokság végén a győztes és helyezett versenyzők, csapatok érem, kupa díjazásban 
részesülnek. Az első helyezett egyéni versenyző és csapat Vándorserleget kap, amelyet három 
- nem feltétlen egymás utáni - Bajnokság megnyerése után végleg megnyer. A bajnokság 
díjazását minden évben más erdőgazdaság vállalja magára, rotációs rendszerben. 
 
 
Technikai bizottság, óvás: 
A bajnokság kezdetén minden versenyző csapatból egy csapatkapitány kerül kijelölésre.  
Adott versenynapon a rendező és a legkorábban érkező 3 csapatkapitány átveszi a 
pályát. Az átvétel előtt biztonsági és sportszerűségi szempontból megvizsgálják a 
különböző lőszámok helyszínét. Amennyiben valamely szempontból 2 vagy több 
csapatkapitánynak kifogásolja az adott pályát, úgy amennyiben a pálya biztonsági 
kifogás alá esik- változtatni, kell a pályán vagy törölni a programból. Amennyiben nem 
felel meg a versenyszabályzatban leírt szabványoknak vagy nem biztosított a sportszerű 
egyenlő értékelés akkor változtatni kell a pályán vagy a nap eredményébe nem 
számíthat bele.  
Óvás: Bármely vitás kérdés eldöntésében az aktuális verseny rendezője és a 
csapatkapitányok a TBS (tisztesség, barátság, sportszerűség) 1. § 1. bekezdése és a 
Magyar Korongvadász Szövetség valamint a Nemzetközi Korongvadász Szövetség 
szabályai alapján döntenek. 
 
 
Tamási, 2013. március 13. 
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